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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 

 وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 . الدين يوم إىل بدعوته دعا ومن وصحبه، آله

 : بعد أما

 املغرب، ملك من بطلب النبوي املسجد يف ألقيتها حماضرة فهذه

 اهلل من راجًيا طلبه فلبيت لنشرها، تقييدها إخواني بعض مين فطلب

 . بها ينفع أن

): تعاىل اهلل قال                          

       ) [3: املائدة]، يف اجلمعة يوم وهو عرفة، يوم اليوم ذلك 

 وسلم عليه اهلل صلى والنيب ( )الكرمية اآلية هذه نزلت الوداع، حجة

 بعد وسلم عليه اهلل صلى وعاش اليوم، ذلك عشية بعرفات واقف

 اآلية هذه يف تعاىل اهلل صرح وقد ليلة، ومثانني إحدى نزوهلا

 زيادة إىل حيتاج وال أبًدا، ينقصه فال ديننا لنا كملأ أنه الكرمية

 . مجيًعا وسالمه اهلل صلوات عليهم بنبينا، األنبياء ختم ولذلك أبًدا؛

 أبًدا، يسخطه فال ديًنا اإلسالم لنا رضي بأنه أيًضا فيها وصرح

                                      
 زيادةاإلميان باب  كتاب البخاري،: عليه املتفق اخلطاب بن عمر ديثح يف كما  )

 (.1 31) احلديث رقم ،(2 23\4) التفسري كتاب ومسلم، ،(1 \ ) ونقصانه اإلميان
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) :قال أحد، من غريه يقبل ال بأنه صرح ولذا            

                   ) [58: عمران آل]، (    

      ) [1 : عمران آل]، أحكامه مجيع وبيان الدين إكمال ويف 

) :قال ولذا الدارين، نعم كل        ) [3: املائدة .] 

 شيًئا يرتك مل اإلسالم دين أن يف صريح نص الكرمية اآلية ذهوه

 ما كائًنا وبينه أوضحه إال اآلخرة يف وال الدنيا يف اخللق إليه حيتاج

 . كان

 الدنيا مدار عليها عظام مسائل عشر ببيان املثل لذلك وسنضرب

 على لطيف تنبيه البعض ويف الدارين، يف العامل تهم اليت املسائل من

  :الكل

 . التوحيد[ األوىل]

 . الوعظ[ الثانية]

 . وغريه الصاحل العمل بني الفرق[ الثالثة]

 . الكريم الشرع غري حتكيم[ الرابعة]

 . اجملتمع بني االجتماع أحوال[ اخلامسة]

 . االقتصاد[ السادسة]

 . السياسة[ السابعة]

 . املسلمني على الكفار تسليط مشكلة[ الثامنة]
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 اْلَعَدِد يف الكفار مقاومة عن املسلمني عفض مشكلة[ التاسعة]

 . واْلُعَدِد

 . اجملتمع بني القلوب اختالف مشكلة[ العاشرة]

 إىل خاطفة إشارة وهذه القرآن، من املشاكل تلك عالج ونوضح

 . غريه على به تنبيًها بالقرآن ذلك مجيع بيان

 

 : التوحيد وهي: األوىل أما -5

 : أقسام ثالثة إىل منقسم أنه القرآن باستقراء ُعلم فقد

 :  ربوبيته يف وعال جل توحيده: األول

): تعاىل قال العقالء، فطر عليه ُجِبَلْت التوحيد من النوع وهذا   

               ) [.51: الزخرف] اآلية  

): وقال                          ) إىل 

): قوله       ) [3: يونس ]، كثرية ذلك بنحو واآليات . 

): قوله يف النوع هلذا فرعون وإنكار             ) 

 ): قوله بدليل وجتاهل؛ مكابرة[ 23: الشعراء]         

                 ) وقوله ،[12 : اإلسراء] اآلية :

(                       ) [4 : النمل]كان وهلذا ؛ 
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 لتقرير،ا استفهام بصيغة التوحيد من النوع هذا بتقرير ينزل القرآن

       ): وقوله ،[1 : إبراهيم] (   ): كقوله

     ) [64 : األنعام]، وقوله :(                  ) 

 . به يقرون ألنهم ذلك وحنو ،[6 : الرعد]

 جل يوحدوه مل ألنهم الكفار، ينفع مل التوحيد من النوع وهذا

): قال كما عبادته، يف وعال                   ) 

 ) ،[3: الزمر] (      ) ،[16 : يوسف]

                          ) [.5 : يونس] اآلية 

  عبادته يف وعال جل توحيده: الثاني النوع

 الذي وهو واألمم، الرسل بني املعارك مجيع فيه وقعت الذي وهو

 مبين فهو اهلل، إال إله ال معنى هو وحاصله لتحقيقه، الرسل أرسلت

 . ( اهلل إال إله ال) من واإلثبات النفي هما: أصلني على

 يف تعاىل اهلل غري املعبودات أنواع مجيع خلع: منه النفي فمعنى

 . كانت ما كائنة العبادة أنواع مجيع

 العبادة أنواع جبميع وحده وعال جل إفراده هو: منها اإلثبات ومعنى

): النوع هذا يف القرآن وُجلُّ به، يعبد أن شرع الذي الوجه على   

                         ) [36: النحل]، 

(                                   ) 
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) ،[28: األنبياء]                         

    ) [286: البقرة]، (                            

         ) [48: الزخرف]، (              

                    ) [15 :األنبياء]، يف واآليات 

 . جدًّا كثرية هذا

  وصفاته أمسائه يف وعال جل توحيده هو: الثالث النوع

 : وعال جل بينه كما أصلني على ينبين التوحيد من النوع وهذا

 . ادثاحلو صفات مشابهة عن تعاىل تنزيهه هو: األول

 رسوله به وصفه أو نفسه به وصف ما بكل اإلميان هو: والثاني

 بكماله الالئق الوجه على جماًزا ال حقيقة وسلم عليه اهلل صلى

 يصف وال اهلل، من باهلل أعلم اهلل يصف ال أنه ومعلوم وجالله،

 عن يقول وجل عز واهلل. اهلل رسول من باهلل أعلم - اهلل بعد - اهلل

): نفسه          ) [41 : البقرة .] 

): وسلم عليه اهلل صلى رسوله عن ويقول           

        ) [4 ،3: النجم .] 

): بقوله عنه املماثلة نفي تعاىل بني فقد         )، وَبيََّن 

): بقوله احلقيقة على له الصفات إثبات         ) 

 أن اآلية من فيتضح التعطيل، بعدم يقضي اآلية فأول ،[  : الشورى]
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 غري من املماثلة ونفي متثيل، غري من حقيقة الصفات إثبات الواجب

): فقال وعال، جل به اإلحاطة عن اخللق عجز وَبيََّن تعطيل،     

                    ) [1  : طـه.] 

 

  الوعظ هي اليت: الثانية املسألة وأما -2

 األرض إىل السماء من ُيْنزل مل تعاىل اهلل أن على العلماء أمجع فقد

 أن: وهي والعلم، املراقبة موعظة من أعظم زاجًرا وال أكرب واعًظا

 ُيخفي ما بكل عامل عليه، رقيب وعال جل ربه أن اإلنسان َظُيالِح

 . ُيعلن وما

 به يصري مثاًل األعظم والزاجر األكرب الواعظ هلذا العلماء وضرب

 َقتَّااًل للدماء َسفَّاًكا ملكا فرضنا لو: قالوا كاحملسوس، املعقول

 عوالنِّط رأسه، على قائم وَسيَّاُفُه والنكال، البطش شديد للرجال،

 وأزواجه، بناته امللك ذلك وحول دًما، يقطر والسيف مبسوط،

 من حرام نيل أو بريبة احلاضرين من أحد َيُهمَّ أن البال يف أخيطر

 وهلل - وكال ال،! إليه؟ ناظر به عامل وهو وأزواجه امللك ذلك بنات

 قلوبهم، خاضعة خائفني يكونون احلاضرين كل بل - األعلى املثل

 وال السالمة، أمانيهم غاية جوارحهم، اكنةس عيونهم، خاشعة

 وأوسع اطالًعا، أعظم وعال جل اهلل أن - األعلى املثل وهلل - شك
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 وأفظع بطًشا، وأشد نكاال، أعظم أنه شك وال امللك، ذلك من علًما

 البلد أمري أن بلد أهل علم ولو حمارمه، أرضه يف وِحماه عذاًبا،

 مجيع وتركوا خائفني لباتوا بالليل فعلوه ما بكل عامًلا ُيصبُح

 . منه خوًفا املناكر

 أن هي أجلها من اخللق خلق اليت احلكمة أن تعاىل َبيََّن وقد

) خيتربهم أي: يبتليهم         ) [1: الكهف]، أول يف قال 

): هود سورة                           

                 ) [1: هود]، أكثر أيكم: )يقل ومل 

 .(عمال

): امللك يف وقال                            

       ) [2: كاملل] . 

): قوله من املراد تبينان اآليتان وهاتان              

   ) [86: الذاريات]، اخلالئق خلق يف احلكمة كانت وملا 

 ذلك يف النجاح طريق للناس ُيَبيَِّن أن جربيل أراد املذكور، االختبار

 - اإِلْحَساِن؟ َعِن َأْخِبْرِني: وسلم عليه اهلل صلى للنيب فقال االختبار،

 عليه اهلل صلى فبني - فيه االختبار ألجل اْلَخْلُق ُخِلَق الذي وهو أي

 األعظم والواعظ األكرب، الزاجر هذا هي اإلحسان طريق أن وسلم

 نَُّهَفِإ َتَراُه َتُكْن َلْم َفِإْن َتَراُه، َكَأنََّك اللََّه َتْعُبَد َأْن ُهَو": فقال املذكور،
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 فيها وجدت إال الكريم املصحف من ورقة تقلب ال وهلذا ؛( )"َيَراَك

): األعظم الواعظ هذا                          

                ) .(               ) 

) ،[5  ،6 : ق]                   ) [1: األعراف]. (   

                                    

                                   

                   ) [6: يونس ]، (      

                                

          ) [8: هود] .القرآن من موضع كل يف هذا وحنو . 

 

 :وغريه الصاحل، العمل بني الفرق: هي اليت: الثالثة املسألة وأما -0

 ثالثة استكمل ما هو:  الصاحل العمل أن: العظيم القرآن بني فقد

 : القيامة يوم لصاحبه فيه نفع فال منها واحد اختل ومتى أمور،

                                      
 جربيل سؤال باب اإلميان، كتاب البخاري، أخرجه: هريرة أبي حديث من عليه متفق ( )

 رقم ،(31/ ) اإلميان كتاب ومسلم ،(5 / ) اإلميان عن وسلم عليه اهلل صلى النيب

 كتاب عنه، اهلل رضي اخلطاب بن عمر حديث من أيضا مسلم وأخرجه (. 1) احلديث

 (.5) احلديث رقم( 36/ ) اإلميان
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 ؛( )وسلم عليه اهلل صلى النيب به جاء ملا مطابقا يكون أن: األول

): يقول اهلل ألن                      ) [احلشر :

  ): ويقول ،[1        ) [51: النساء]، (      

      ) [3: عمران آل ]، (                

         ) [2: الشورى ]، (             

   ) [81: يونس] . 

): يقول ألنه تعاىل، لوجهه خالًصا يكون أن: الثاني        

         ) [8: البينة]، ويقول: (               

                                 

                                 ) 

 . [8  -  : الزمـر]

 ملالع ألن الصحيحة؛ العقيدة أساس على مبنيا يكون أن: الثالث

 : كاألساس والعقيدة كالسقف،

                                      
 مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري، أخرجه ( )

 األمور حمدثات ورد لةالباط األحكام نقض باب األقضية، كتاب ومسلم ،(61 /3)

 ِفي َأْحَدَث َمْن: "مرفوعا عنها اهلل رضي عائشةعن  ،(5 1 ) احلديث رقم( 343 /3)

 َعِمَل َمْن: " ملسلم رواية ويف ،"ِمْنُه َلْيَس َما: " رواية ويف ،"َردٌّ َفُهَو ِفيِه َلْيَس َما َهَذا َأْمِرَنا

 ".َردٌّ َفُهَو َأْمُرَنا َعَلْيِه َلْيَس َعَماًل
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): تعاىل قال                         ) 

): بقوله ذلك فقيد ،[24 : النساء]    )، املؤمن غري يف وقال :

(                           ) [23: الفرقان]، وقال 

): تعاىل                                   

     ) [6 : هود] .اآليات من ذلك غري إىل . 

 

 :  الكريم الشرع غري حتكيم: هي اليت: الرابعة املسألة وأما -4

 أوحى وملا تعاىل، باهلل وشرك بواح كفر أنها القرآن بني فقد

 عن وسلم عليه اهلل صلى نبينا يسألوا أن مكة كفار إىل الشيطان

 أن إليهم فأوحى " َقَتَلَها اللَُّه": فقال قتلها؟ من: ميتة ُتصبُح الشاة

 الكرمية بيده اهلل هذحب وما حالل، بأيديكم ذحبتموه ما: له يقولوا

): اهلل أنزل ( )اهلل من أحسن إذن فأنتم حرام؟       

                        ) [2 : األنعـام ] .

                                      
 أهل ذبائح يف باب -3  األضاحي، كتاب داود أبو: عباس ابن حديث من أخرجه ( )

 باب القرآن، تفسري كتاب والرتمذي، ،(5 25) احلديث رقم ،(248\3) الكتاب

 الضحايا، كتاب والنسائي ،(3161)  احلديث رقم ،(246\8( ) األنعام سورة ومن)

( 231 \1) ،(عليه اهلل اسم يذكر مل امم تأكلوا وال: )وجل عز اهلل قول تأويل باب

 آخر، مبعنى ماجه ابن وأخرجه غدة، أبي فتاحعبدال بتحقيق( 4431) احلديث رقم

 (.13 3) احلديث رقم ،(181 /2) الذبح عند التسمية باب الذبائح كتاب
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) مجلة على الفاء دخول وعدم     ) على ظاهرة قرينة 

 هذه يف وعال جل به أقسم اهلل من قسم فهو القسم، توطئة الم تقدير

 أنه امليتة حتليل تشريعه يف الشيطان أطاع من أن على الكرمية اآلية

 بإمجاع اإلسالمية امللة عن خمرج أكرب شرك وهو مشرك،

 ): بقوله مرتكبه القيامة يوم اهلل وسيوبخ املسلمني،         

                                 

    ) [6 ،61: يس ] . 

): خليله عن تعاىل وقال             ) [44: مريم]، أي 

 . واملعاصي الكفر تشريع يف باتباعه

): وقال                        ) 

 .تشريعه باتباعهم وذلك شيطانا إال يعبدون ما أي ،[1  : النساء]

): تعاىل وقال                

        ) [31 : األنعام]، يف هلم لطاعتهم شركاء فسماهم 

 . األوالد بقتل اهلل معصية

 وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه اهلل رضي حامت بن عدي سأل وملا

): قوله عن              ) [3: التوبة ]، النيب أجابه 

 يف هلم اتباعهم هو: أربابا اختاذهم معنى بأن وسلم عليه هللا صلى
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): فيه نزاع ال أمر وهذا ( )حرمه ما وحتليل اهلل أحل ما حتريم    

                                      

                                    

  ) [61: النساء]، (                        

) [44: املائدة]، (                          

                                   

       ) [4  : األنعـام] .تعاىل وقوله :(              

                       ) [8  : األنعام]، فقوله :

(  ) األخبار يف: أي (   ) األحكام، يف: أي (         

                    ) [81: املائدة] . 

 

  :االجتماع أحوال: هي اليت: اخلامسة املسألة وأما -8

 . السبيل فيها وأنار الغليل، القرآن فيها شفى فقد

) :جمتمعه مع يفعله أن الكبري الرئيس يأمر ما إىل فانظر   

                                      
 رقم ،(281\8) التوبة سورة ومن) باب القرآن، تفسري كتاب الرتمذي، أخرجه ( )

 (.غريب حديث هذا: )وقال ،(3118) احلديث



 

 
 05 اجلامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

                  ) [8 2: الشعراء] . 

(                                    

                    ) [81 : عمران آل] . 

):  رؤسائه عم يفعله أن العام اجملتمع يأمر ما إىل وانظر      

                   ) [81: النساء]، إىل وانظر 

: وزوجته كأوالده اخلاص؛ جمتمعه مع يفعله أن اإلنسان يأمر ما

(                                      

                         ) [6: التحريم] . 

 اخلاص، جمتمعه من واحلزم احلذر على ينبهه كيف وانظر

 باحلزم أواًل فيأمره ويصفح، يعفو أن ينبغي ال ما على عثر إن ويأمره

): والصفح بالعفو وثانًيا واحلذر،                 

                               

    ) [4 : بنالتغا.]  

 :بينهم فيما به يتعاملوا أن العام اجملتمع أفراد يأمر ما إىل وانظر

(                                

                    ) [11: نحلال]، تعاىل وقال :

(                                
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        ) [2 : احلجرات]، تعاىل وقال :(        

                                      

                              

          ) [احلجرات :  ]، تعاىل وقال :(         

                   ) [2: املائدة]، تعاىل وقال :(   

      ) [1 : احلجرات]، تعاىل وقال :(         ) 

 . ذلك غري إىل. [35 :الشورى]

 من - كان من كائًنا - أفراده ِمْن فرد يسلم ال اجملتمُع كان وملا

 : واجلين اإلنسي جمتمعه ِمْن ُيعاديه وُمعاٍد ُيناوئه مناوئ

 اجلبل رأس يف العزلَة حاول ولو          ضدٍّ من املرُء خيلو ليس

 به عمت الذي الداء هذا عالج إىل حمتاًجا فرد كل وكان

 أن فيها بني: كتابه من مواضع ثالثة يف عالجه تعاىل أوضح لبلوى،ا

 باإلحسان، وُمقابلتها إساءته، عن اإلعراض هو:  اإلنسيِّ ُمناوأة عالج

 املوضُع: شره من باهلل االستعاذة إال لدائه عالج ال اجلن شيطان وأن

 ): اإلنسي يف األعراف أخريات يف تعاىل قوله: األول      

            ) [11 : األعراف] . 

): اجلن شياطني من نظريه ويف                 

          ) [211: األعراف] . 



 

 
 07 اجلامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

): اآلية يف فيه قال املؤمنني سورة يف: الثاني املوضع      

                ) [16: املؤمنون] . 

): اآلخر نظريه ويف                     

      ) [15 ،11: املؤمنون] . 

 ذلك بأن التصريح تعاىل فيه زاد وقد فصلت، يف: الثالث املوضع

 ذلك أن أيًضا فيه وزاد الشيطاني، الداء ذلك يقطع السماوي العالج

 النصيب صاحُب إال ُيعَطاُه ال بل الناس، لكل ُيْعطى ال السماوي

 . األكرب واحلظِّ األوفر

 ): اآلية يف فيه قال                       

                                    ) 

 . [38 ،34: فصلت]

): اآلخر نظريه يف وقال                         

         ) [36: فصلت] .ذلك أن أخرى مواضع يف وبني 

): قال الكافرين، دون املسلمني خلصوص واللني الرفق        

                            ) [84: املائدة] . 

): تعاىل وقال                          ) 

): وقال ،[21: الفتح]                         ) 
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 . [13: التوبة]

 َضعٌف الشدة حمل يف واللنُي وَخَرٌق، ُحمٌق اللني حملِّ يف الشدُة

 : وَخَوٌر

 جهُل موضِعِه غري يف الفتى وِحلـُم  موضع فللحلم قْل ِحْلٌم قيــل إذا

 

 : االقتصاد مسألة: هي اليت: السادسة املسألة وأما -6

 أن وذلك الفروع، مجيع إليها َيرجُع اليت أصوهلا القرآن أوضح فقد

 : أصلني إىل راجعة االقتصاد مسائل

 . املال اكتساب يف النظر حسن: األول

 . مصارفه يف صرفه يف النظر حسن: الثاني

 املال اكتساب إىل الطرق كتابه يف اهلل فتح كيف فانظر

): قال ذلك يف السبيل وأنار والدين، للمروءة املناسبة باألسباب   

                                

   ) [1 : اجلمعة]، وقال :(              

    ) [21: املزمل]، وقال :(               

  ) [15 : البقرة]، وقال :(               ) 

): وقال ،[21: النساء]       ) [218: البقرة]، وقال :(     

           ) [21: األنفال] .ذلك غري إىل . 
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): الصرف يف باالقتصاد يأمر يفك وانظر             

             ) [21: اإلسراء]، (             

            ) [61: الفرقان]، (       

        ) الصَّرف عن َينَهى كيف وانظر ،[1 2: البقرة] اآلية 

): فيه الصرف حيل ال فيما                

    ) [36: األنفال.]  

 

 :  السياسة: هي اليت: السابعة املسألة وأما -7

 أن وذلك ُطُرَقها، وأوضح معاملها، وأنار أصوهلا القرآن بني فقد

 وأدار األمور دبَّر إذا: يسوس ساس مصدُر هي اليت - السياسة

 : وداخلية خارجية: قسمني إىل تنقسم - الشؤون

 : أصلني على فمدارها: اخلارجية أما

 وقد عليه، والقضاء العدو لقمع الكافية القوَِّة إعداد: أحدهما

): األصل هذا يف تعاىل قال                   

               ) [61: األنفـال] . 

 تعاىل قال وقد القوة، تلك حول الشاملة الصحيحة الوحدة: والثاني

): ذلك يف                 ) [13 : عمران آل]، وقال 
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): تعاىل                  ) [46: األنفـال] . 

 إذا العهود وَنبذ واهُلدنة الصلح من ذلك َيْتَبُع ما القرآن أوضح وقد

): قال ذلك، األمر اقتضى                  ) [4: التوبة]، 

): وقال               ) [1: التوبة]، وقال :(    

                  ) [85: األنفال]، وقال :(    

                                   ) 

 . [3: التوبة]

: فقال الُفَرص، وانتهازهم مكائدهم من والتحّرر باحلذر وأَمَر

(              ) [1: النساء ] .قال :(         

                      ) [12 : النساء] .وحنو 

 . اآليات من ذلك

 والطمأنينة األمن نشر إىل راجعة فمسائلها: الداخلية السياسة وأما

  .أهلـها إىل احلقوق وردِّ املظامل، وكفِّ اجملتمع، داخل

 : ستة الداخلية السياسة مدار عليها اليت العظام واجلواهر

 اهلل صلى قال ولذا عليه؛ باحملافظة الشرع جاء وقد: الدين: األول

 تبديل عن بالغ ردع ذلك ويف ،( )" َفاْقُتُلوُه ِديَنُه َبدََّل َمْن": وسلم عليه

                                      
 (. 4/2) اهلل بعذاب يعذب ال باب اجلهاد، كتاب عباس، ابن حديث من البخاري أخرجه ( )
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 . وإضاعته الدين

 حمافظة َصاَص؛الِق القرآن يف اهلل شرع وقد: األنفس: الثاني

): عليها        ) [11 : البقرة] اآلية، (      

          ) [15 : البقرة] اآلية، (                  

   ) [33: اإلسراء] اآلية . 

): تعاىل قال عليها؛ باحملافظة القرآن جاء قدو: العقول: الثالث     

                                    

            ) [11: املائدة] . 

 ( )" َحَراٌم َفَقِليُلُه َكِثرُيُه َأْسَكَر َما َحَراٌم، ٍرُمْسِك ُكلُّ": احلديث ويف

 . اخلمر شارب على احلد وجب العقول على احملافظة وألجل

): الزنا حد اهلل َشَرع عليها وللمحافظة: األنساُب: الرابع   

                     ) [2: النور] يةاآل . 

                                      
 حرام فقليله كثريه أسكر ما باب األشربة، كتاب ماجه، ابن اللفظ بهذا أخرجه ( )

 (. 3312) احلديث رقم ،(24  /2)

 البخاري، موسى، أبي يثحد من عليه متفق ''حرام مسكر كل '' األول وطرفه 

 ،(15 /8) الوداع حجة قبل اليمن إىل ومعاذ موسى أبي بعث باب املغازي، كتاب

 ،(858 /3) حرام مخر كل وأن مخر مسكر كلأن  بيان باب األشربة، كتاب مسلم

 (. 211) احلديث رقم



 

 
 22 اإلسالم دين كامل

 القاذف جلد اهلل شرع عليها احملافظة وألجل: األعراض: اخلامس

): مثانني                                  

  ) [4: النور] . 

: السارق قطع اهلل شرع عليها احملافظة وألجل األموال: السادس

(                            ) [35: املائدة] . 

 جبميع للمجتمع كفيل القرآن اتباع أن الواضح من أنه فتبني

 . واخلارجية الداخلية مصاحله

 

 :املسلمني على الكفار سليطت: هي اليت: الثامنة املسألة وأما -8

 وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاُب استشَكَلها فقد

 كتابه يف بنفسه فيها وعال جل اهلل وأفتى أظهرهم، بني موجود

 ما باملسلمني وقع ملا أنه وذلك اإلشكال، ذلك بها أزال مساويَّة فتوى

 شركونامل منا ُيدال كيف: فقالوا ذلك، استشكلوا ُأحد يوم وقع

 يف اهلل فأفتاهم الباطل، على وهم احلق على وحنن علينا ُيسلَّطونو

): بقوله ( )ذلك                                 

   ) [68 : عمران آل]، وقوله :(         ) 

                                      
 وله البصري، احلسن عن( عمران آل -522  رقم) تفسريه يف حامت أبي ابن أخرجه ( )

 .شواهد
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): بقوله التحقيق على أوضحه               

                                  

                              

    ) [82 : عمران آل] . 

 عليهم الكفار تسليط سبب أن السماوية الفتوى هذه يف فبّين

 وعصيان األمر يف وتناُزُعهم فشُلُهم هو وأنه أنفسهم، ِقَبل من جاءهم

 كانوا لذينا الرُّماة أن وذلك الدنيا، يف ورغبتهم الرسول بعضهم

 جهة من املسلمني يأتوا أن الكفار مينعون اجلبل بسَفِح

 األمر، أوَّل يف املشركني هزمية عند الغنيمة يف طمعوا - ظهورهم

 من َعَرٍض يف رغبتهم ألجل وسلم عليه اهلل صلى الرسول أمر فرتكوا

  ( )يَنالونه الدنيا

 

 وقلَّة سلمنيامل ضَعِف مسألة: هي اليت: التاسعة املسألة وأما -3

 :  الكفار إىل بالنسبة وُعَدِدهم َعَدِدهم

 ِمن َعِلم إن أنه َفَبيَّن كتابه، يف ِعالَجها وعال جـل اهلل أوضح فقد

 أن اإلخالِص ذلك نتائج من كان ينبغي، كما اإلخالَص عباده قلوب

                                      
 من يكره ما باب اجلهاد، كتاب البخاري، عند عازب بن الرباء حديث يف كما ( )

 (.26\4) إمامه عصى من وعقوبة احلرب يف واالختالط التنازع
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 بيعة أهل من وعال جل علم ملا ولذا منهم؛ أقوى هو من وَيغلبوا َيقهروا

 ): قوله يف بإخالصهم ونوَّه ينبغي، كما اإلخالص الرضوان  

                                ) 

 قادرين جيعلهـم تعاىل أنه اإلخالص ذلك نتائج من أن بيَّن ،[5 : الفتح]

): قال عليه يقدروا مل ما على                   ) 

 فأقَدَرُهم بها أحاط وأنه عليها، قادرين غري بأنهم فصرَّح ،[ 2: الفتح]

 َضَرَب ملا ولذلك إخالصهم؛ من علم ِلَما هلم غنيمة وجعلها عليها

 العسكري احلصاَر ذلك األحزاب غزوة يف املسلمني على الُكفَّاُر

 ): تعاىل قوله يف املذكور عظيمال                 

                              

                   ) [1 : األحزاب،   ]، كان 

 اإلميان وقوَّة هلل اإلخالص العسكري واحلصار الضعف هذا عالج

): تعاىل قال به،                              

                  ) [22: األحزاب] . 

): بقوله اهلل ذكره ما اإلخالص ذلك نتائج من فكان      
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                 ) [21 - 28: األحزاب]، وهذا 

): والريح املالئكة وهو يظنونه، كانوا ما به اهلل نصرهم الذي     

                                      

      ) [1: حزاباأل] اآلية . 

 الطائفة أن اإلسالم دين صحة على األدلة من كان هذا وألجل

 ): الكافرة القوية الكثرية َتغِلُب به، املتمسكة الضعيفة القليلة

                            ) [241: البقرة] . 

 لداللته ؛(فرقاًنا) و( بينة) و( آية) بدر يوم تعاىل هللا مسى ولذلك

): قال اإلسالم، دين صحة على                    

          ) [3 : عمران آل]، بدر، يوم وذلك 

): تعاىل وقال                            ) [األنفال :

): وقال بدر، يوم وذلك ،[ 4           ) األنفال] اآلية :

 . بعضهم حققه ما على بدر، يوم وذلك ،[42

 القوية للكثرية املؤمنة الضعيفة القليلة الفئة غلبة أن شك وال

 كما نصرها؛ الذي هو اهلل وأن احلق، على أنها على دليٌل الكافرة

):  بدر وقعة يف قال                ) [23 : عمران آل]، 
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 ): وقال                                 

          ) [2 : األنفال] اآلية . 

 صفاتهم تعاىل اهلل وبني بالنصر، اهلل وعدهم الذين واملؤمنون

): قال غريهم عن بها وميزهم                

  ) [41: احلج] . 

): قوله يف بصفاتهم ريهمغ عن مّيزهم ثم           

                                     

  ) [4: احلج ] . 

 أشار لعسكري،ا للحصار عالج أنه إليه أشرنا الذي العالج وهذا

 االقتصادي، للحصار عالج أيًضا أنه إىل املنافقني سورة يف تعاىل

 ): قوله يف وذلك                 

   ) [1:املنافقون] . 

 احلصار عني هو باملسلمني يفعلوه أن املنافقون أراد الذي وهذا

 وصدُق به اإلميان قوُة عالجه أن إىل تعاىل أشار وقد االقتصادي،

): بقوله وعال جل إليه التوجه                    

 ) [1: املنافقون]ُيضيُع ال واألرض السماوات خزائن بيده من ألن ؛ 

): هل مطيًعا إليه ُملتجًئا                         
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                  ) [3 ،2: الطالق]، أيًضا ذلك وبني 

): بقوله                       ) [25: التوبة] . 

 

 :  القلوب اختالف مشكلة: هي اليت: العاشرة املسألة وأما -53

: بقوله العقل عدم سببها أن احلشر سورة يف تعاىل بيَّن فقد

(               ) بقوله السبب بني ثم :(        

   ) [4 : احلشر] . 

 ُيرشُد الوحي ألن الوحي؛ نور باتباع إنارته هو العقل ضعف ودواء

): تعاىل قال العقول، عنها َتقُصُر اليت املصاحل إىل        

                                     

     ) [22 : األنعام] . 

 له وُيضيُء ميًتا كان من به حييا اإلميان نور أن اآلية هذه يف فبني

 . فيها ميشي اليت الطريق

): تعاىل وقال                        ) 

): وقال ،[281: البقرة]                      

      ) [22: امللك] .اآليات من ذلك غري إىل . 

 ثالثة إىل راجعة الدنيا نظام بها اليت البشرية فاملصاحل: وباجلملة
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 : أنواع

 - تبالضروريا األصول أهل عند املعروف - املفاسد َدرُء: األول -5

 الدين،: أعين قبل، ذكرنا اليت الستة عن الضرر دفع وحاصله

 . واملال والعرض، والنسب، والعقل، والنفس،

 - باحلاجات األصول أهل عند املعروف - املصاحل جلب: الثاني -2

 املصاحل وعامَّة واإلجارات، بذلك، القول على البيوع: فروعه ومن

 . الشرعي هالوج على اجملتمع أفراد بني املتبادلة

 حماسن على واجلري األخالق، مبكارم التحلِّي: الثالث النوع -0

 ومن - والتتميمات بالتحسينات األصول أهل عند املعروف - العادات

 . إخل. الشارب وقص اللحية، كإعفاء الِفطرِة؛ خصال: فروعه

 على اإلنفاق ووجوب املستقذرات، حتريم: أيضًا فروعه ومن

 . الفقراء األقارب

 بالطرق - عليها حمافظة أشدُّ شيٌء يكون ال املصاحل هذه وكل

  ): اإلسالم دين من - السليمة احلكيمة             

           ) [هود : ] . 

 . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، على اهلل وصلى
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